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Skatteverket om moms på hyrförsäkring och självrisk
Mervärdesskatt på hyrförsäkringar har under de senaste åren flera gånger varit uppe till
bedömning av Skatteverket. Huvudregeln i lagstiftningen är att omsättning av varor och
tjänster är skattepliktiga (3kap 1§ i ML) men att försäkringstjänster är undantagna (3kap
10§ i ML).
2010 gjorde dock Skatteverket (SKV) bedömningen att försäkringstjänster ska behandlas
på samma sätt som mervärdesskatten på uthyrningstjänster med hänvisning till att
försäkringstjänsten är underordnad uthyrningstjänsten.
2015 gjorde SKV en ny bedömning som bl.a. berodde på ändrad praxis från EU-domstolen.
Swedish Rental har därefter varit i kontakt med SKV för att få bekräftat om den ändrade
bedömningen ska tolkas generellt.
Skatteverkets aktuella bedömning är att varken hyrförsäkringar eller självrisk är
momspliktiga. Svaret är generellt och berör därmed hela rentalbranschen.
Bakgrund
Moms försäkring

Försäkringar är inte skattepliktiga. Hyrförsäkring ses som en separat tjänst från
maskinuthyrningen, väsentligt är att kunden har ett val att teckna försäkring eller att välja
bort den. Detta gäller oavsett om försäkring ingår i hyrpriset, som då reduceras om
försäkringen väljs, är prispåverkande eller om den säljs separat.
Läs SKVa ställningstagande från 150310 för mer fördjupning:
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332516.html?date=2015-03-10
Om försäkringen inte kan väljas bort är den däremot skattepliktig då den ses som ett
sammansatt tillhandahållande. Detsamma gäller om en tjänst tillhandahålls som skyddar
köparen mot skador som uthyraren är ansvariga för (produktgaranti).
SKV tog två år på sig från EU-dom 2013 som tvingade SKV till att ändra uppfattning, till det
nya ställningstagande 2015. Denna ersätter ett tidigare ställningstagande från 2006. För
att undvika ett eventuellt skattetillägg för 2015 bör en anmälan övervägas till SKV att ni
först nu uppmärksammat förändringen, vilket kan påverka mervärdesskatten för 2015.
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Moms självrisk

Samma grundtes här, moms förutsätter tillhandahållande av en tjänst, vilket det enligt
SKVs syn inte är eftersom självrisken inte är en:
• justering av priset för avtalet om hyrförsäkring
• ny tjänst mot ersättning utan följer det ursprungliga försäkringsavtalet
• inte finns ett direkt kostnads samband mellan storleken på självrisken och
skadekostnaden.

